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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, giải thích liên quan đến các hoạt động khai thác  

Cát, sỏi của Công ty Cổ phần thương mại Khoáng sản Phúc 

Đại Lợi tại bãi Phiêng Phảng xã Vân Mộng và Xuân Lễ 

 

 Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;  Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 

09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 04/42019 của UBND huyện 

Lộc Bình (viết tắt là Đoàn công tác số 1636) về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành về hoạt động khai thác cát, sỏi tại mỏ Phiêng Phảng, xã Xuân Lễ và Vân 

Mộng, huyện Lộc Bình đối với Công ty Cổ phần thương mại Khoáng sản Phúc 

Đại Lợi (viết tắt là Công ty Phúc Đại Lợi); 

 Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh 

xem xét tình hình Công ty Phúc Đại Lợi về hoạt động khai thác cát, sỏi tại mỏ 

Phiêng Phảng, xã Xuân Lễ và Vân Mộng, huyện Lộc Bình. Đoàn Kiểm tra xây 

dựng Kế hoạch tổ chức họp đối thoại với một số người dân xã Vân Mộng về việc 

chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty Phúc Đại 

Lợi theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân xã Vân Mộng được 

biết về Quyền và nghĩa vụ của Công ty Phúc Đại Lợi trong các hoạt động khai 

thác cát, sỏi tại mỏ Phiêng Phảng là đúng quy định theo Điều 55 Luật Khoáng sản 

năm 2010; việc Nhân dân tập trung đông người cản trở hoạt động khai thác khoáng 

sản là những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 8 Luật Khoáng sản năm 2010. Từ 

đó vận động Nhân dân gữi gìn an ninh trật tự tại khu vực Phiêng Phảng, phối hợp 

với chính quyền các cấp bảo vệ và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty 

Phúc Đại Lợi đối với Nhà nước. 

 2. Yêu cầu: Đoàn kiểm tra mời đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh, các Ban Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc huyện để phối hợp với Đảng 

ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN xã và các Đoàn thể xã Vân Mộng mời đại 

diện một số hộ dân đến Trụ sở UBND xã Vân Mộng để tuyên truyền, giải thích 

cho Nhân dân hiểu rõ các hành vi cản trở, đốt phá tài sản của Công ty Phúc Đại 

Lợi (đập kính ô tô, đốt máy xúc) là vi phạm pháp luật; giải thích, trả lời các kiến 

nghị của Nhân dân về việc trong thời gian vừa qua (về khai thác cát sỏi phục vụ 

gia đình, đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, thu phí cầu Hát cáy...) 

 Chỉ đạo, hướng dẫn đại diện Chi bộ, Trưởng thôn và các Chi hội thôn, bản 

chủ động, thường xuyên nắm bắt thông tin để kịp thời báo cáo UBND xã, huyện 
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để có biện pháp tuyên truyền, vận động và xử lý những phát sinh (nếu có) giữa 

Nhân dân với Công ty Phúc Đại Lợi, không để hình thành điểm nóng về mất an 

ninh - trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

 Chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo các 

cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân và UBND xã Vân Mộng, Xuân Lễ phối 

hợp bảo vệ và giám sát việc khai thác khoáng sản trên địa bàn theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật Luật Khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Giấy phép số 08/GP-UBND ngày 27/3/2014 và Giấy phép số 

01/GP-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về việc thăm dò, khai thác 

khoáng sản, với diện tích khu vực khai thác là 3,9 ha trong thời hạn 5,5 năm; 

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh về 

việc cho Công ty cổ phần Thương mại khoáng sản Phúc Đại Lợi thuê đất để khai 

thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường; 

Căn cứ Công văn số 1681/VP-KTN ngày 14/5/2018 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi tai mỏ Phiêng Phảng, 

xã Xuân Lễ và Vân Mộng, huyện Lộc Bình.  

2. Đối tượng tuyên truyền 

 Tuyên truyền, giải thích với một số người dân xã Vân Mộng đã có những 

hành vi tụ tập đông người, cản trở việc hoạt động khai thác cát, sỏi, phá hoại tài 

sản của Công ty Phúc Đại Lợi; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vân Mộng 

tuyên truyền, thông báo cho mọi người dân được biết việc không thu phí Cầu, 

được sử dụng cát, sỏi tại bãi Phiêng Phảng để phục vụ gia đình, Nhà nước hỗ trợ 

cùng Nhân dân mở rộng làm đường giao thông nông thôn (xã Vân Mộng – Xuân 

Tình). 

 3. Phân công nhiệm vụ 

 3.1. Đoàn kiểm tra: Chủ trì phối hợp với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và 

các Đoàn thể xã mời Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các chi hội thôn, người cao tuổi 

người có uy tín và một số hộ gia đình đại diện đến Trụ sở UBND xã để tuyên 

truyền, giải thích các quy định để chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; quyền, nghĩa vụ của 

Công ty Phúc Đại Lợi; quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản 

được khai thác. 

3.2. Công an huyện điều tra, xác minh đối tượng đứng đầu tổ chức Nhân 

dân có các hành vi vi phạm; tuyên truyền nhắc nhở các quy định của pháp luật, 
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để nhân dân không có hành vi cản trở, chống đối gây mất an ninh trật tự trong 

khu vực. 

3.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, giải thích tình hình 

hoạt động khai thác của Công ty Phúc Đại Lợi theo quy định, việc đắp đường 

vận chuyển, ngăn dòng chảy không ảnh hưởng gây sạt lở đến bờ sông cũng như 

đất đai khu vực xung quanh; cử công chức chuyên môn phối hợp, xã thường 

xuyên kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty để kịp thời phát hiện 

nếu có sai phạm để nhắc nhở, xử lý theo quy định. 

3.4. Công ty Phúc Đại Lợi 

 - Cử đại diện lãnh đạo, phân công cán bộ phối hợp với Đoàn công tác của 

huyện, UBND xã thực hiện tốt tuyên truyền, dân vận, tạo điều kiện cho nhân dân 

địa phương có nhu cầu lấy cát, sỏi sử dụng phụ vụ gia đình; xem xét tiếp tục hỗ 

trợ địa phương đầu tư trong xây dựng nông thôn mới hoặc các công trình phúc lợi 

khác (nếu có). 

 - Chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty luôn 

chấp hành tốt trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại bãi Phiêng Phảng đúng quy 

trình không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông. 

 4. Hình thức tuyên truyền:  Tuyên truyền trực tiếp tại Hội nghị và thông 

qua cuộc họp thôn bản. 

5. Thời gian và địa điểm tuyên truyền  

- Thời gian: Dự kiến 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút ngày 09/4/2019 (thứ ba). 

- Địa điểm: Tại Trụ sở UBND xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân xã Vân 

Mộng về các hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty Phúc Đại Lợi tại bãi Phiêng 

Phảng, xã Vân Mộng và xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình. Đoàn kiểm tra của huyện 

đề nghị các thành viên tham dự chuẩn bị các nội dung để tuyên truyền, giải thích 

đẩm bảo đật yêu cầu của kế hoạch đề ra./. 

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TN&MT; 

- Công an tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Dân vận, Tuyên giáo Huyện ủy; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Vân Mộng, Xuân Lễ; 

- Công ty Phúc Đại Lợi; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Hùng Cường 
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